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CIRCULAR INFORMATIVA 

Importância do preenchimento dos inquéritos referentes aos casos de entidades 

sob vigilância notificados através da Unidade de Vigilância Pediátrica da SPP 

 

Os objectivos dos programas de vigilância que utilizam o sistema da Unidade de Vigilância 

Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria (UVP-SPP/PPSU) apenas são atingidos com a 

informação contida nos inquéritos sobre as características demográficas, epidemiológicas e clínicas 

dos casos observados. 

Assim, a notificação de casos apenas está completa após o preenchimento e envio do inquérito. 

Pedimos-lhe que complete sempre o processo de notificação que iniciou com a comunicação da 

observação de um caso preenchendo o formulário respectivo.  

A forma aconselhada de preenchimento do formulário de inquérito é por via electrónica on-line. 

Ao notificar um caso por via electrónica, os formulários são automaticamente disponibilizados para 

preenchimento em html e envio electrónico. Pode aceder ao formulário do caso que notifique 

sempre que necessitar de actualizar a informação. Esta via é mais barata e eficiente, permitindo a 

gestão electrónica de dados pela UVP-SPP/PPSU e pelos responsáveis dos programas de vigilância. 

Pode também optar por imprimir e preencher o formulário em PDF, disponível nas páginas das 

entidades sob vigilância (área “UVP-SPP” do sítio electrónico da SPP, www.spp.pt), e enviá-lo por 

via postal ou por e-mail, se o digitalizar.  

A impressão do formulário em PDF permite-lhe ainda ir recolhendo os dados necessário até poder 

preencher de uma só vez o formulário electrónico on-line. 

Os formulários em PDF estão sempre disponíveis nas páginas das entidades sob vigilância (área 

“UVP-SPP”), podendo o seu envio postal ou por e-mail ser efectuado antes da notificação de casos, 

se desejado.  
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A UVP-SPP/PPSU existe como um instrumento facilitador de programas que visam o melhor 

conhecimento de doenças e entidades pediátricas graves mas pouco frequentes, contribuindo assim 

para melhorar a saúde das crianças portuguesas. O êxito da sua missão depende do empenhamento 

dos pediatras notificadores e dos responsáveis dos programas de vigilância que usam o sistema. A 

continuação da colaboração de todos é necessária para que a UVP-SPP/PPSU continue a prestar o 

serviço que desenvolve desde 2001. 

Qualquer dúvida pode ser esclarecida junto dos investigadores responsáveis pelos programas de 

vigilância ou do secretariado da UVP-SPP/PPSU. 

Obrigado pela participação no sistema UVP-SPP/PPSU! 
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